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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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Miscelânea
Culinária

Pudim de coco queimado

Ingredientes: ½ xícara de chá de açúcar, ½ xícara de chá de água, 500 ml de leite de soja, 100
gramas de flocos de coco ralado queimado e adoçado, 3 ovos batidos e 10 morangos limpos
cortados ao meio.

Modo de preparar: Prepare uma calda colocando o açúcar e a água em uma panela. Deixe
cozinhar por uns 20 minutos em fogo baixo sem mexer, até formar uma calda líquida. Ela não
precisa caramelar. Adicione o leite e os flocos de coco e quando a mistura estiver morna,
coloque os ovos ligeiramente batidos (se você colocar os ovos com a mistura muito quente
eles poderão cozinhar imediatamente). Unte uma forma de pudim com creme ou óleo vegetal.
Despeje a mistura e leve-a para assar em forno médio em banho-maria por 40 minutos.
Retire o pudim do forno, deixe esfriar totalmente e desenforme. Apesar de crescer durante o
período de forno, ele reduz de tamanho, enquanto esfria. Para decorar, coloque as metades
de morangos por cima do pudim. Se desejar, acrescente mais flocos de coco em volta do
pudim para finalizar a decoração e se você gosta de calda caramelada, você pode preperá-la
e caramelizar a forma antes de despejar a mistura. Os demais passos da receita continuam
igual.

Arroz amarelinho

Ingredientes: 500 gramas de arroz já cozido, 4 gemas peneiradas, 50 gramas de manteiga
derretida e 4 colheres de sopa de cheiro verde.

Modo de preparar: Bata as gemas, acrescente a manteiga e o cheiro verde e misture ao arroz
bem quente, enforne e sirva.

Curiosidades

Claustrofobia

É um tipo de pânico que envolve algumas pessoas quando têm que permanecer em lugares
fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não estejam
ameaçadas de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade
incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos
cardíacos, excesso de suro e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça
ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já
foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença e respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas fossem necessárias para dissolver o sal derramado. Já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes dois últimos criaram o costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo no olho.

O pára-raios foi considerado heresia, na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o pára-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério: em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um pára-raios em sua casa.

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô, minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas.
- Ué, meu cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho de olhar nele pra saber...

Dois sujeitos se encontram no bar.
- Por que essa cara de enterro, rapaz? Pergunta o primeiro.
- Ih, rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem conversar comigo durante um
mês inteiro.
- Então é por isso que você está tão triste!
- Não, nada disso! É que o prazo acaba hoje!

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animados por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente a bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
Bem, isso é o que o senhor pensa.

Pensamentos

O bom do futuro é que só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que argumentos.
Um hoje vale por dois amanhã.
Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem.
Espere pela tarde para dizer se o dia foi bom.
Nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
O mundo não muda nunca, só piora de hora em hora.
Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva.
Não esperes moralidade de quem não tem pontualidade
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Guarde em tuas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
O rico pega o carro e sai e o pobre sai e o carro pega.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
A razão faz o homem e o sentimento o conduz.

P e s c a d o r e s ,
funcionários da Sabesp e
um grupo de estudantes
farão a soltura de 2.000
peixes no Paraíba,
amanhã, dia 22, às 9h30,
quando se comemora o
Dia do Rio Paraíba do
Sul.Os peixes, das
espécies piabanha e
lambari, foram doados
pela CESP e serão soltos
em trecho do rio no
município de
Tremembé, próximo à
ponte sobre o Paraíba. O
local fica a 200 metros
da cabeceira da ponte, na
margem esquerda do rio,
com acesso pela
Rodovia Pedro Celeste,
km 4,8.A soltura dos
peixes simboliza o
principal ganho
ambiental obtido com o
tratamento dos esgotos.
Em menos de dois anos,
os índices médios de
coleta e tratamento de
esgotos nas 24 cidades
operadas pela Sabesp no
Vale do Paraíba
aumentaram para 85,% e
87,6%, respectivamente,
com a entrada em
funcionamento da
Estação de Tratamento
de Esgotos (ETE)
Taubaté/Tremembé e da
Estação Elevatória de
Esgotos (EEE) Vidoca,
em São José dos

C a m p o s . C o m o
consequência, o
oxigênio dissolvido nas
águas do Paraíba
aumentou e em 2011
alcançou níveis acima de
5 miligramas por litro –
condição para que os
peixes sobrevivam– em
todo o trecho de São
José dos Campos a
Queluz, na divisa com o
Estado do Rio de
Janeiro.O Dia do Rio
Paraíba do Sul foi criado
pela Lei Estadual
12.094, de 11 de outubro
de 2005. Além da CESP,
a soltura dos peixes no
rio contará com o apoio
do Departamento de
Águas e Energia Elétrica
(DAEE), Polícia
Ambiental e Prefeitura
d e
Tremembé.ComemoraçõesDurante
as comemorações do
Dia do Rio Paraíba do
Sul e do Dia da Árvore
(21/9) a Sabesp também
apoiará eventos
promovidos pelas
prefeituras de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Taubaté e Lorena,
Movimento Nascentes
do Paraíba, Associação
de Canoagem de
Pindamonhangaba e
Exército Brasileiro. Veja
a programação:Dia 21-
Lorena: Instalação de

ponto de coleta do
Programa de
Reciclagem de Óleo de
Fritura (Prol), da Sabesp,
na escola Luiza Chagas.
A escola funciona dentro
da Floresta Nacional de
Lorena. Haverá palestra
sobre o Programa de
Uso Racional da Água e
participação do
personagem Zé do
Paraíba. Às 8 horas.Dia
22- Tremembé:
Funcionários da Sabesp,
pescadores e
 estudantes farizeram a
soltura de peixes no Rio
Paraíba do Sul, próximo
à ponte..-
P i n d a m o n h a n g a b a :
c a n o í s t a s
desceram  o trecho do
Rio Paraíba entre a
captação de água da
Sabesp e o Bosque da
Princesa, um dos
principais pontos
turísticos da cidade, para
recolher lixo nas
margens do rio. A
Sabesp forneceu  água
aos participantes. .Dia
25- Taubaté: corrida de
encerramento da
programação do Dia da
Árvore e do Dia do Rio
Paraíba do Sul. Os
corredores receberão
água da Sabesp nos
postos de hidratação. Às
9 horas.

Sabesp solta 2.000
peixes no Paraíba do Sul

Encontro entre
representantes da
unidade de Tremembé e
Prefeito José Antonio
define hóspedes oficiais
da cidade e realiza
inauguração do símbolo
Rotariano na entrada do
município. No dia 19 de
setembro, o Prefeito José
Antonio de Barros Neto
recebeu uma visita da
equipe do Rotary Club
Tremembé Estância
Turística. Na ocasião, o
governador do Rotary
International Distrito
4600, José Maria Cruz,
entregou ao Prefeito José
Antonio, o Diretório
Distrital do Rotary Club
Tremembé – documento
que guarda todas as
informações sobre o
clube.Agradecendo o
reconhecimento, o
Prefeito entregou ao
governador e sua esposa
Therezinha Vicentina
Viceconte Cruz,

coordenadora distrital
das Casas da Amizade, um
certificado que lhes
confia o título de
hóspedes oficiais do
município.Para encerrar o
encontro, autoridades
locais e representantes do
Rotary Tremembé
inauguraram o símbolo
Rotariano construído na
entrada da cidade. A
parceria entre a Prefeitura
e o Rotary International
estreita, desta forma,
laços mais fortes entre as
entidades.O Rotary é um
clube de profissionais,
que congrega líderes das
comunidades que 
prestam serviços  
voluntários não
remunerados   em  favor 
da  sociedade   como  um 
todo, trazendo benefícios 
para pessoas 
necessitadas, ou  para
entidades  que atuam
também em  favor de
desamparados.Fundado

no dia 23 de fevereiro de
1905,  por Paul Harris,
em Chicago, nos Estados
Unidos, o Rotary tem
hoje representação em
207 países, estando 
dividido  em   532
Distritos, nos quais se
aglutinam em 33.054 
Clubes,  totalizando
1.228.910  sócios.   No
Brasil, há 52.148
Rotarianos, 2.305
Clubes, 38 Distritos, 
626  Rotaract Clubs, 689
Interact Clubs e 9.447
Rotarianas.O Rotary Club
Tremembé Estância
Turística foi criado em 7
de novembro de 2009.
Mesmo com apenas dois
anos de existência, o
trabalho Rotariano
procura alavancar sua
marca na cidade. Para
encontrar outras
informações sobre o
Rotary Tremembé
acesse www.rotary.org.br
ouwww.distrito4600.org.br

Rotary Club Tremembé
marca presença na

Prefeitura

Semana interna dedicada à
prevenção de acidentes de
trabalho aborda aspectos da
saúde e da segurança dos
servidoresDe 19 a 23 de
setembro a Prefeitura de
Tremembé promove a SIPAT
2011 (Semana Interna de
Prevenção de Acidente de
Trabalho). Os servidores
municipais receberão,
durante o evento, uma série
de informações sobre a
segurança do trabalho e a

saúde do trabalhador.A
SIPAT 2011 está sendo
realizada por meio de
palestras que acontecem no
refeitório da garagem
municipal, localizada à
Avenida Audrá, 506, Centro.
Durante a semana, a partir
das 15h, os servidores
participam das atividades
propostas pelos palestrantes.
Fabrício Lourenço, Maria
Aparecida Felizado e Vagner
Leandro de Lima compõem

a equipe que ministra a
semana especial.A Semana
Interna de Prevenção de
Acidente de Trabalho é
realizada todos os anos,
conforme a Legislação da
SIPAT prevista na Portaria nº
3.214, NR-5, item 5.16. O
objetivo éorientar e
conscientizar os funcionários,
promovendo a saúde como
um todo, aumentando a
produtividade e valorizando
a vida do servidor.

Prefeitura de Tremembé
realiza a SIPAT 2011
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Foi dada a abertura
oficial da Feagres 2011
( Feira Agropecuária de
Redenção da Serra), na
quinta já houve vinte
montarias em touros.No

dia 17 aconteceram
mais vinte montarias e
logo após
aconteceu show com a
dupla Chander e
Chiante. Já no dia 18

aconteceram mais vinte
montarias, desses
sessenta peões
classificam os dez
melhores para fazer a
final.

Rodeio de Redenção da
Serra

A Unidade da
Universidade Estadual
Paulista (Unesp) de
Guaratinguetá promove
entre os dias 29 de
setembro e 01 de outubro
a 26ª edição do Encontro
dos Secretários da Unesp,
no Orotour Garden Hotel,
em Campos do Jordão.O
evento anual promovido a
cada edição por uma
unidade da universidade
busca reunir os
profissionais para um
momento de interação,
integração buscando o
melhoramento da
categoria administrativa,
bem como preparar essa
categoria para as
atividades diárias de
atendimento à
comunidade acadêmica e
à sociedade, além de

levantar reinvidicações do
secretariado, num
momento de palestras e
discussões.Nessa edição
serão abordados temas
como “O Perfil do
profissional no mundo
globalizado”, “O
Marketing em
Instituições Públicas”,
“Assédio Moral” e
“Carreira de Assessor
Administrativo”, sendo
ministrado por docentes
da instituição Dr. Roberto
José Carvalho, Dr.
Arminda Eugênia
Marques Campos e Dr.
Grasiele Augusta Ferreira
Nascimento.Para essa
edição são esperados
cerca de 200
profissionais dos setores
de direção,
departamentos e seções

das unidades de
Araraquara, Araçatuba.
Assis, Bauru, Botucatu,
Dracena, Franca,
Guaratinguetá, Ilha
Solteira, Itapeva,
Jaboticabal, Marília,
Ourinhos, Registro, Rio
Claro, Rosana,
São José de
 Rio Preto, São Paulo,
São José dos Campos, São
Vicente, Sorocaba e
Tupã..O 26º Encontro dos
Secretários da Unesp é ua
realização da Unesp
Guaratinguetá com
coordenação da Campos
do Jordão Eventos.
Informações pelo
telefone (12) 3663-
2166.Orotour Garden
Hotel fica na Rua
Eng.Gustavo Kaiser, 165
- Vila Natal

Secretários da Unesp reúnem-se na

cidade de Campos do Jordão Abrindo a estação das
flores, Campos do Jordão
promove o Festival da
Primavera, que durante
duas semanas traz uma
programação com
exposição de quadros,
artes plásticas, esculturas,
além de atrações
musicais e
danças.Integrando a
programação, o
Cineclube Araucária traz
neste fim de semana que
abre as atrações os filmes
Fantasia e Alice no País
das Maravilhas, ambos da
Disney Pictures.O
primeiro a ser exibido
será Fantasia, na 6ªfeira
(23/09), uma obra da
Disney que reúne em 120
minutos de filme música
e recursos visuais
(desenhos animados) que
dão vivacidade ainda mais
aos clássicos da
compostos por mestres da
música. É impossível não
falar em fantasia e não
lembrar de Mickey
encantando as vassouras
para encher os caldeirão
com águas, contrariando

as ordens de mestre Yen
Sid, com a canção
“Aprendiz de Feiticeiro”
de Paul Dukas. Outras
canções ganham vida
como “Toccata e Fuga em
Ré Menor”, de Johann
Sebastian Bach; “Suíte
Quebra-Nozes”, de Peter
Llich Tchaikovsky;
“Sagração da Primavera”,
de Igor Stravinsky;
“Sinfonia Pastoral”, de
Ludwing Van
 Beethoven; “Dança das
Horas”, de
 Almicare Ponchielli;
“Noite no Monte
 Calvo”, de Modest
Mussorgsky; e “Ave
Maria”, de Franz
Schubert. O filme será
exibido a partir das 19h
30, com classificação
livre.Já no sábado (24/
09), o público assistirá a
um dos sucessos do
cinema em crítica e
público em 2010 “Alice
no País das Maravilhas”,
sob direção de Tim
Burton, Mia Wasikowska
dá vida a Alice uma garota
de 17 anos que persegue

um coelho de colete
apressado que vive a olhar
para o seu relógio e acaba
entrando em sua toca que
a leva novamente ao Pais
das Maravilhas. Após 10
anos, Alice não se recorda
nada do local, mas
reencontrará personagens
como Chapeleiro
Maluco, interpretado por
Johnny Deep e as rainhas
Branca (Anne Hathaway)
e de Copas (Helena
Bonham  Carter). O
roteiro é de Linda
Woolverton baseada na
obra de Levis Carroll O
filme será exibido a partir
das 19h 30, com duração
de 108 minutos e
classificação livre.As
sessões têm entrada
franca, os ingressos
podem ser retirados no
dia de cada sessão, a partir
das 14h. O Espaço
Cultural Dr. Além fica na
Av. Dr. Januário Miráglia,
1582 – Abernéssia, com
capacidade para 250
p e s s o a s . M a i s
informações pelo
telefone (12) 3664-3524.

Em Campos do Jordão
Festival da Primavera

exibe 2 filmes

A Cozinha da Montanha
recepciona a estação mais
florida de Campos do
Jordão com a VI
Temporada Gastronômica
da Primavera,
contemplando entre dias
16 de setembro a 16 de
outubro mais uma iguaria
das montanha: a truta.O
peixe que se adaptou as
águas frias da cidade, aqui
será acompanhado por
ingredientes como ervas
aromáticas, amêndoas,
alcachofra, limão
siciliano, nori (alga
japonesa), cerveja de
trigo, entre outros que
harmonizam e dão
destaque ao seu delicado
e sutil sabor.Entre os
pratos que o público
poderá saborear estão a
Truta à Baden Baden
(Baden Baden); a Truta
Jardins de Monet
(Charpentier); a Truta
Defumada ao Molho de

Alcachofra com Risoto
de Limão Siciliano
(Ecoparque Pesca na
Montanha); o Salmão ao
Sabor da Montanha com
Risoto de Cerveja de
Trigo (La Gália); Hot Roll
de Truta com Fondue de
Queijo (Matterhorn); a
Truta do Chef (Bia Kaffee)
e a Receita de Flores,
Frutas e Chocolate
(Sabor Chocolate).
Um total de 26 receitas
que devem ser
 saboreadas nos
restaurantes que integram
a Cozinha da Montanha,
que a cada festival
gastronômico aprimora
suas receitas, inovando os
seus cardápios, trazendo
para cada edição
ingredientes que
remetem ao sabor da
serra como pinhão, as
frutas vermelhas,
castanhas portuguesas,
cerveja artesanal, truta,

fondues e chocolates, 
fortalecendo assim,
como um dos atrativos
turísticos da cidade.A
Cozinha da Montanha
ainda traz uma
deliciosa promoção, os
clientes que saborearem
um dos pratos da
Temporada Gastronômica
da Primavera,
acompanhado das
cervejas da Baden Baden
e pagando com seu cartão
patrocinador da
T e m p o r a d a
Gastronômica, ganhará
um brinde gourmet - uma
garrafa de 187 ml de
vinho em edição especial, 
com rótulo Cozinha da
Montanha, produzido
pelos vinhos Chateau
L a c a v e . O u t r a s
informações pelos
telefones (12) 3662-
6088 e 9751-7884 ou
p e l o
site www.cozinhadamontanha.com.br

Truta é a estrela da
Temporada

Gastronômica

A Prefeitura de Ubatuba,
através da Secretaria de
Cidadania e
Desenvolvimento Social,
realizou no último dia 19,
uma reunião com
moradores da Ilha dos
Pescadores, no centro da
cidade. A reunião, que
também contou com a
presença de pescadores e
comerciantes do local,
teve como objetivo
discutir a regularização
fundiária e urbanística do
local, que é uma Área de
Preservação Permanente
(APP). Hoje residem
cerca de 40 famílias na
Ilha dos Pescadores.A
reunião foi coordenada
pelo secretário de
Cidadania e
Desenvolvimento Social.

Foi anunciado aos 64
presentes que nos
próximos dias, a equipe de
regularização da
prefeitura iniciará o
levantamento topográfico
do local, a atualização
sócio-econômica dos
moradores, o relatório
para elaboração do
projeto de recuperação
de área de preservação
permanente e a
arborização da Ilha dos
Pescadores.Segundo a
Secretaria de Cidadania e
Desenvolvimento Social,
o projeto de
regularização deverá ser
concluído até outubro. A
partir daí, o projeto
poderá ser encaminhado
para o Cartório de
Imóveis para o registro

dos imóveis, notícia que
gerou grande satisfação
entre os presentes. Áreas
regularizadas. O Projeto
de Regularização
Fundiária da Prefeitura de
Ubatuba foi criado em
2005 e visa regularizar
núcleos habitacionais e
evitar a ocupação
desordenada e irregular no
município, especialmente
em áreas de
proteção ambiental ou de
risco. Já foram
regularizados desde então
Parque Guarani, Vale do
Sol, Parque das Rosas e
Jardim Ubatuba II. Os
bairros da Pedreira e
Itamambuca estão com
auto de demarcação no
Cartório de Registro de
Imóveis.

Prefeitura de Ubatuba
discute regularização
fundiária da Ilha dos

Pescadores

O prefeito de Ubatuba
esteve em Peruíbe no
último dia 14 de
setembro, onde
participou, juntamente
com o governador
Geraldo Alckmin, do
lançamento da primeira
ação do Projeto Caminha
São Paulo: a rota “Passos
dos Jesuítas – Caminhos
de Anchieta”, que vai ser
encerrada em Ubatuba.A
rota, inspirada nos
trechos percorridos pelos
jesuítas na segunda
metade do século XVI, é
um caminho de
peregrinação e
contemplação pelo litoral
paulista que vai de
Peruíbe a Ubatuba,
envolvendo 360 km. O
destaque fica para o poeta,
professor e historiador
José de Anchieta, que foi
interpretado pelo ator
Nuno Leal Maia em um
ato teatral que marcou o
evento. Também esteve
presente o casal de atores
Bruna Lombardi e Carlos
Alberto Riccelli.”Eu diria
que é um momento muito
importante para a
Educação, para a Cultura,
para fortalecer a nossa
história, que está
intimamente ligada à
presença dos jesuítas, em
especial do padre
Anchieta, que celebrou a
Paz de Iperoig, que foi a

paz entre índios e os
portugueses. Então aqui
está toda a nossa história.
Começa com Anchieta,
mas são os passos dos
jesuítas, como teremos
os passos dos
Bandeirantes”, afirmou o
governador Geraldo
Alckmin.O prefeito de
Ubatuba discursou
durante o evento,
ressaltando a importância
do Governo do Estado
para a valorização turística
das cidades. “Agradeço o
governador pelo
fortalecimento desse
setor tão importante para
o Estado e sem dúvida
ainda mais importante
para a nossa região, que é
o turismo.
A escolha para a pasta de
um deputado que
também já governou por
duas gestões um
município turístico fez
com que hoje a Secretaria
Estadual de Turismo de
fato existisse e em pouco
tempo mostrasse
r e s u l t a d o s
s u r p r e e n d e n t e m e n t e
p o s i t i v o s ” . U m a
redescoberta do
litoral”O Passos dos
Jesuítas é uma
redescoberta do litoral
paulista e suas belezas.
Todos os municípios
participantes já estão se
sensibilizando para

aumentar seus produtos
turísticos e atrair cada vez
mais visitantes. É um
incentivo à hotelaria, ao
comercio e à integração
da região do litoral como
um todo”, disse o
secretário estadual de
Turismo, Márcio França.
O caminho possui uma
rota alternativa, que
começa em Cubatão, e
diversas outras naturais
que permitem ao turista
conhecer diversos pontos
históricos da região. Tudo
sempre indicado por
placas e avisos, que
permitem que o visitante
faça seu passeio ou sua
peregrinação com
segurança e precisão.Em
Ubatuba também haverá
uma encenação para
marcar a data histórica da
Paz de Iperoig. O
e s p e t á c u l o
deve contar com cerca de
300 atores que
encenarão o
estabelecimento da paz
entre índios e
colonizadores, que
aconteceu em Ubatuba no
ano de 1563. O palco será
a Praça de Eventos da
Avenida Iperoig.Os
ensaios já estão
acontecendo e quem tiver
interesse em participar,
procurar a Secretaria de
Turismo ou a Escola
Tancredo Neves.

Prefeito de Ubatuba
participa do lançamento

da rota “Passos dos
Jesuítas – Caminhos de

Anchieta”

Mais de 100 jovens, com
idades entre 15 e 29 anos,
participaram da 1ª Conferência
Municipal de Políticas Públicas
da Juventude de Ubatuba,
realizado no dia 13, na Escola
Municipal Padre José de
Anchieta. Os quatro delegados
eleitos, Leonardo Rocha,
Caetano Marques, Jonas Jorge
e Sarah Chaim, representarão
Ubatuba na Conferência
Estadual da Juventude, que
acontecerá nos dias 29 e 30 de
outubro, em São Paulo.  Entre
as propostas que serão
encaminhadas para a
Conferência Estadual, estão: a
criação do Conselho Municipal
da Juventude, criação de
complexos esportivos nos
bairros e criação de leis que
estabeleçam a contratação de
jovens, sem experiência, pelo

empresariado local.  Para a
Secretaria de Cidadania e
Desenvolvimento Social, o
encontro foi um instrumento
para o exercício da cidadania
pelos jovens, que são o futuro
do país. Já para a Fundac
(Fundação da Criança e do
Adolescente) de Ubatuba, a
Conferência confirmou a voz
ativa e participativa da
juventude atual, que busca os
seus direitos. A Conferência
ainda contou com o apoio do
Rotary Club e o envolvimento
de algumas entidades que
participam do CMDCA
(Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente), tais como a
Guarda-Mirim, Projeto Tamar
e Instituto da Árvore, bem
como os grêmios estudantis.
Estiveram envolvidas na

organização da etapa municipal
a Secretaria de Cidadania e
Desenvolvimento Social da
prefeitura, a Fundac e as
Sociedades de Bairros. Temas
debatidosA 1ª Conferência
Municipal de Políticas Públicas
da Juventude de Ubatuba
debateu os seguintes temas:
Juventude: Democracia,
participação e desenvolvimento
nacional; Plano Nacional de
Juventude: prioridades 2011-
2015; Articulação e Integração
das Políticas Públicas de
Juventude. Ainda dentro desses
temas a Conferência discutiu
cinco eixos centrais: Direito ao
Desenvolvimento Integral,
Direito ao Território, Direito à
Experimentação e Qualidade de
Vida, Direito à Diversidade e
Vida Segura e Direito à
Participação.

Jovens debatem propostas na 1ª

Conferência Municipal de Políticas

Públicas da Juventude de Ubatuba


